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 § 114 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen §114/22.11.2017 
 
Enligt 23 § 2 mom. i kommunallag för landskapet Åland är kommunstyrelsen, en nämnd, en 
kommitté och en direktion beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande (i 
Vårdös kommunstyrelse 4 medlemmar).  
 
På kommunens anslagstavla har onsdagen den 15.11.2017 kungjorts att kommunstyrelsen 
sammanträder onsdagen den 22.11.2017 på Vårdö kommunkansli i Vårdö kl. 19 och att 
protokollet är framlagt för allmänheten till påseende torsdagen den 23.11.2017.  
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i kommunstyrelsen 
samt åt fullmäktiges ordförande och viceordförande onsdagen den 15.11.2017. Samma dag 
har möteskallelsen skickats åt ersättarna i kommunstyrelsen.  
 
Beslut: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat samt beslutfört. 
--------------------------- 

§ 115 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen §115/22.11.2017 
 
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Gunilla Boman och Magnus Lundell i tur att 
verka som protokolljusterare. 
 
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Gunilla Boman och Magnus Lundell. 
--------------------------- 

§ 116 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGLISTA 

Kommunstyrelsen §116/22.11.2017 
 
Beslut:  
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: 
- Tillsättande av röstningsnämnd, tas upp som en extra § 129. 
- BTN äskande om tilläggsanslag, tas upp som en extra § 130. 
--------------------------- 
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§ 117 TA DEL AV PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen §117/22.11.2017 
Bilaga 1 
 
Följande protokoll delges kommunstyrelsen: 
- ÅKF, fst 7. 
- BTN, 8. 
- ÅOF arbetsgrupp möte 3 & 4. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tecknar protokollen till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

§ 118 TILL KÄNNEDOM 

Kommunstyrelsen §118/22.11.2017 
Bilaga 2 
 
Följande handlingar/beslut delges kommunstyrelsen: 
- Utlåtande om lantbrukssekreterare. 
- Kommundirektörens skrivelse om dikesröjning. 
- Protokoll från skärgårdskommunträff i Brändö. 
- Bilaga från ÅOF arbetsgrupp möte 4. 
- LRs svar om slyröjning. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tecknar meddelandena till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 119 FULLMÄKTIGES LAGLIGHET MÖTET 9.11.17 

Kommunstyrelsen §119/22.11.2017 
 
Enligt 49 § i Kommunallag för landskapet Åland skall styrelsen bereda och verkställa 
fullmäktiges beslut samt övervaka att besluten är lagliga, utom i ärenden som rör 
fullmäktiges inre organisation samt val av styrelsen och revisorer.  
 
Protokollen kan läsas på kommunens hemsida; 
http://www.vardo.ax/images/protokoll/kfge/2017/kfge5-9.11.17%20protokoll.pdf  
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten som kommunfullmäktige fattat vid 
sammanträdet 9.11.2017 har tillkommit i laga ordning, och besluten kan verkställas.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

 

  

http://www.vardo.ax/images/protokoll/kfge/2017/kfge5-9.11.17%20protokoll.pdf
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§ 120 BUDGET FÖR VÅRDÖ KOMMUN, VERKSAMHETSÅRET 2018 

Kommunstyrelsen §101/25.10.2017, BUDGET FÖR VÅRDÖ KOMMUN, VERKSAMHETSÅRET 
2018 

Bilaga 5, bilaga 5.1 och bilaga 5.2 

Kalender 2017  
Budgetdel Normal drift  
Kostnadsslag Extern  
Kostnadställen med nr C1    VÅRDÖ KOMMUN  

   

 Värden  
Radetiketter Fastställd budget Nämndernas budget (år + 1) 

A3000   RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -98 124,08 -279 294,96 

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 404 179,77 404 924,12 

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 106 786,78 -3 210 319,53 

A4110   Personalkostnader -1 511 932,00 -1 548 437,82 

A4170   Köp av tjänster -1 257 087,32 -1 297 349,25 

A4200   Material, förnödenheter och varor -236 740,00 -270 815,00 

A4230   Understöd -88 250,00 -81 250,00 

A4270   Övriga verksamhetskostnader -12 777,46 -12 467,46 

A5100   SKATTEINKOMSTER 1 268 500,00 1 293 000,00 

A5110   STATSANDELAR 1 511 269,00 1 407 372,00 

A6100   FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -6 464,88 -6 702,71 

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -168 821,19 -167 568,84 

Totalsumma -98 124,08 -279 294,96 

På bordet ligger nämndernas förslag till budget 2018.  
 
Nedanstående är i jämförelse med fastställd budget för verksamhetsåret 2017. 
 
Konstateras att årsbidraget är negativt – 111 726, 12 € och resultatet är negativt – 
279 294, 96 €. Motsvarande siffror för 2017 är positivt årsbidrag + 70 697, 11 € och 
negativt resultat om – 98 124, 08 €. 
 
I nämndernas samlade förslag… jämfört med fastställd budget 2017: 
- Är verksamheternas intäkter konstanta med ca 0,1 %, ca 744 €. 
- Ökar verksamheternas kostnader med ca 3,2 %, ca 103 532 €, varav 

personalkostnaderna ökar med ca 2,4 %, ca 36 505 €. 
- Ökar skatteintäkterna med ca 1,9 %, + 24 500 €. 
- Minskar landskapsandelarna med ca 7,4 %, ca - 104 000 €. 
- Minskar avskrivningarna med ca 0,8 %, ca 1 200 €. 
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Oklara faktorer som har stor inverkan på kommunens ekonomi 2018 är följande: 
- Landskapsandelarna minskar preliminärt med -105 356 €, pga 

landskapsregeringens aviserade minskningar om totalt 3 M€ för hela Åland, 
förmodligen 4 M€ i praktiken. Detta kostnadsställe är det mest osäkra i hela 
kommunens budgetförslag och kommer sannolikt att förändras både en och två 
gånger innan budgeten ligger på fullmäktiges bord i december. 

- Även skatteintäkterna kan variera under året pga den relativt stora utflyttningen 
som varit under 2017. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige budgeten för kännedom. 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hyrorna höjs enligt bilaga 
5.1. 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att taxor och avgifter för 
2018 fastställs enligt bilaga 5.2, med följande korrigering. Taxorna för 
avfallshantering sänks med 5 procentenheter (endast 1 decimal används i 
debiteringen) och extra hus tas bort. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att arbeta vidare med budgeten 
med följande målsättning: 
- I första hand skall budgeten uppvisa ett positivt årsbidrag. 
- I det fall ovanstående uppnås skall arbetet syfta till att uppnå ett positivt 

resultat. 
 
Kommunstyrelsens direktiv åt kommundirektören är följande: 
- Kassamedlen får ej tillåtas minska. 
- Varje åtgärd i nämndernas budgetförslag som innebär en försämrad service eller 

en försämrad situation för anställda skall noggrant redovisas på nästa 
kommunstyrelsesammanträde. 

 
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 

Kommunfullmäktige §40/09.11.17, BESLUT OM HYROR, TAXOR & AVGIFTER, 
VERKSAMHETSÅRET 2018  

 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige tecknar nämndernas budget till kännedom. 
Kommunfullmäktige höjer hyrorna enligt bilaga 1. 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt bilaga 2. 
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 
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Kommunstyrelsen §120/22.11.2017 
 
Bilaga 3, 3.1 
 
Kommunfullmäktige har nu fastställt taxor, hyrorna samt skattesatserna för 2018. 
Kommundirektören har också arbetat vidare med budgeten enligt de direktiv som 
kommunstyrelsen beslutat om. 

 
Jämfört med nämndernas samlade budget… i styrelsens förslag: 
 
- Ökar verksamheternas intäkter med ca 1,3 %, ca 5 500 €. Nettoökningen beror 

på att ett konto ej varit budgeterat, 6103 Privata vattenanslutningar. 
- Minskar verksamheternas kostnader med ca 9,6 %, ca 39 000 €, varav 

personalkostnaderna ökar med ca 7,9 %, ca 32 000 €. Sammantaget beror detta 
på att nyttjandet av Oasens tjänster skrivits ner med en andel. 

- Minskar skatteintäkterna med ca 0,5 %, 2 000 €. Detta till följd av ett 
befolkningstapp under 2017. 

- Ökar landskapsandelarna med ca 7,1 %, ca 29 000 €. Denna post är dock högst 
preliminär då landskapsregeringen ej har kunnat prestera färdiga beräkningar 
för år 2018. Kan bli föremål till en tilläggsbudget under nästa år. 

- Oförändrat gällande avskrivningarna, men i resultatet kommer avskrivningarna 
vara något högre än budget pga att vissa av årets investeringar ännu ej är 
slutförda och således ej heller avskrivningsberäknade. 

 
Sammantaget så har budgeten förbättrats med 17,5 % eller ca + 72 000 €. 
Årsbidraget är negativt - 31 067, 02 €, och negativt resultat om drygt - 198 635, 86 
€. 
 

Kalender 2017

Budgetdel Normal drift

Kostnadsslag Extern

Kostnadställen med nr C1    VÅRDÖ KOMMUN

Värden

Radetiketter Fastställd budget totalt Nämndernas budget (år + 1) Styrelsens budget (år + 1)

A3000   RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -163 124,08 -270 320,96 -198 635,86

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 404 179,77 404 924,12 410 324,12

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 171 786,78 -3 209 569,53 -3 170 220,43

A4110   Personalkostnader -1 511 932,00 -1 548 437,82 -1 580 861,82

A4170   Köp av tjänster -1 322 087,32 -1 296 599,25 -1 230 529,61

A4200   Material, förnödenheter och varor -236 740,00 -270 815,00 -266 575,00

A4230   Understöd -88 250,00 -81 250,00 -81 000,00

A4270   Övriga verksamhetskostnader -12 777,46 -12 467,46 -11 254,00

A5100   SKATTEINKOMSTER 1 268 500,00 1 293 000,00 1 291 000,00

A5110   STATSANDELAR 1 511 269,00 1 415 596,00 1 444 532,00

A6100   FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -6 464,88 -6 702,71 -6 702,71

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -168 821,19 -167 568,84 -167 568,84

Totalsumma -163 124,08 -270 320,96 -198 635,86
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Investeringsförslaget uppgår till 282 500 €. Kommundirektören föreslår att de 
investeringsförslag som kommit från omsorgsnämnden flyttas från budgetförslaget 
till ekonomiplanen då de till viss del ej är kostnadsutredda samt att dessa behöver 
en helhetsanalys innan de verkställs. Om denna omdisponering görs så minskar 
kassamedlen med ca - 95 000 € i budget till följd av övergångssystemet i det nya 
landskapsandelssystemet.  Samtidigt tillsätts en arbetsgrupp för att få till stånd en 
helhetsanalys över äldreomsorgens framtidsbehov.  
 
Verksamheterna påverkas ej av kommundirektörens budgetåtgärder då de 
förändringar som gjorts består i att konton där medel ej förbrukats de senaste tre 
åren har nollats, samt att felbudgeteringar korrigerats uppåt eller nedåt beroende 
på vilket sorts fel det är frågan om. Undantaget är att 2000 € och 1500 € har tagits 
bort ur budgetmoment 2351 HEMSERVICE. Dock så skall kommunstyrelsen vara 
medveten om att ett projekt kommer genomföras inom äldreomsorgen under 2018 
med syfte att digitalisera verksamheten. Alltjämt är budgeten känslig för 
oförutsedda utgifter, då budgetförslaget ej har marginaler för oförutsett. 
 
Landskapsregeringen aviserade sent att de åländska kommunerna kommer att 
kompenseras för olika beskattningsavdrag. Detta är ej beaktat i budget då det 
alltjämt är okänt hur kommunerna kommer att kompenseras. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen flyttar omsorgsnämndens investeringsförslag om totalt 255 000 € till 
ekonomiplanens år 2019. 
 
Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att titta på äldreomsorgens framtidsbehov 
som består av: kommundirektören, kommunstyrelsens ordförande, äldreomsorgsledaren 
och kommunteknikern. 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att budgeten för år 2018 med 
ekonomiplan för 2019-2020 fastställs. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 121 FÖRSTE NÄRVÅRDARES TJÄNSTEBESKRIVNING 

Omsorgsnämnden § 17/11.9.2017, INRÄTTANDE AV SJUKSKÖTARTJÄNST 100 % 
Bilaga 1 och Bilaga 2 
 

ÄOL anser att det vore lämpligt att inrätta en tjänst som Sjukskötare vid 
Strömsgårdens serviceboende. Senast från och med den 01.01.2018. Detta i och med 
att klienterna har ett större vård behov när de kommer till Strömsgården. Men även 
för att ÅHS ställer högre krav på kommunerna vad gäller sjukvård samt eftervård.   
Sjukskötaren skulle ingå i närvårdarteamet, men med viss kanslitid samt fungera 
som ÄOL vikarie vid semestrar och andra ledigheter. 1:a Närvårdare blir därmed inte 
nödvändig utan finns fortsättningsvis enbart som Närvårdare utan extra uppgifter. 
Detta innebär bland annat att en tjänstebeskrivning för sjukskötare skall uppgöras 
samt att tjänstebeskrivningen för ÄOL revideras. Mer information ges under mötet 
samt diskussion i ärende. 
Förslag till Sjukskötarens tjänstebeskrivning samt revidering av ÄOL 
tjänstebeskrivning presenteras på mötet.  
 
Äldreomsorgsledarens förslag 
Att nämnden och för detta ärende vidare till kommunstyrelsen för behandling.  
 
Beslut: Efter att nämnden tagit del bilaga 1, förslag till Tjänstebeskrivning för 
sjukskötare samt bilaga 2, revidering av Tjänstebeskrivning för äldreomsorgsledare. 
Beslutar nämnden enligt förslag 
----- 
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Kommunstyrelsen §104/25.10.2017, TILLSÄTTANDE AV SJUKSKÖTARTJÄNST, 100 % 
Bilaga 6 
 
Kommundirektören konstaterar för det första att behovet finns samt att det finns 
möjlighet att tillsätta en sjukskötartjänst då en pensionsavgång sker per 31.12.2016. 
Kostnaden beräknas till 36 500 € i lönekostnader och 9 000 € i bikostnader, vilket är 
totalt drygt 5 100 €/år mer än en närvårdartjänst. 
 
Problemen är dock andra. Sjukvård är ÅHS ansvar och ej kommunernas ansvar.  
Att inrätta en sjukskötartjänst kan dock ej ses som ett enskilt beslut utan måste i 
sådana fall ske som en del i en omfattande omorganisering av kommunens 
socialvård och speciellt äldreomsorgen. 
 
Dagen före detta sammanträde så har kommunstyrelsens ordförande haft ett möte 
med kommundirektören och t.f. äldreomsorgledaren med anledning av 
ovanstående. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen avstår från att föra ärendet vidare till kommunfullmäktige för 
inrättande av tjänst i detta skede. 
Mer kompletterat förslag kommer under sammanträdet. 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att förste närvårdarens tjänstebeskrivning skall ses över, 
förslag presenteras på nästkommande sammanträde. 
Omsorgsnämnden börjar förbereda för att rekrytera en ny förste närvårdare. 
----- 

Kommunstyrelsen §121/22.11.2017 
 
Kommundirektören har börjat arbeta enligt kommunstyrelsens beslut. Under 
arbetets gång så har det kunnat konstateras att detta uppdrag snarare bör tillställas 
den nytillsatta arbetsgruppen med syfte att se över äldreomsorgens framtidsbehov. 
 
Kommundirektörens förslag 
Arbetet med att se över förste närvårdarens tjänstebeskrivning hänskjuts till 
arbetsgruppen med syfte att se över äldreomsorgens framtidsbehov.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 122 FÖRLÄNGNING AV AVTAL FÖR BARNSKYDDSJOUR 

Kommunstyrelsen §122/22.11.2017 
 
Ålands kommunförbund har behandlat ärendet om förlängning av avtal för 
barnskyddsjour, på förbundsstyrelsemöte 7, 3.11.2017, § 59. 
 
Beslutet enligt följande: 
”Förbundsstyrelsen meddelar kommunerna som är parter i avtalet att Ålands 
kommunförbund avser att förlänga nuvarande avtal att gälla till och med utgången 
av 2019. 
 
Varje kommun bör i behörigt organ behandla förlängningen och meddela Ålands 
kommunförbund beslutet senast 31.12.2017.  
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att Vårdö kommun är med i förlängningen av avtalet för 
barnskyddsjour t.o.m. 31.12.2019. 
 
Beslutet meddelas Ålands kommunförbund.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 123 MEDLEMSKAP I MISE 

Kommunstyrelsen §123/22.11.2017 
Bilaga 4 
  
Kommunalförbundet MISE har kommit med en förfrågan om medlemskap. En 
förfrågan som bör besvaras. 
 
När ärendet behandlas så har Vårdö kommun tecknat ett nytt entreprenadavtal för 
åren 2018-2021. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen meddelar att man ej kommer ansöka om medlemskap i MISE i 
dagsläget med motiveringen att hushållsavgifterna sannolikt skulle bli dyrare än 
nuvarande taxor, att servicen sannolikt skulle försämras beträffande antalet 
lämningsställen samt att nuvarande entreprenadavtal löper relativt länge.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 124 SPRÅKTILLÄGG, OMSN 

Kommunstyrelsen §124/22.11.2017 
 
Till omsorgsnämnden i Vårdö kommun har inlämnats två separata anhållan om 
språktillägg enligt AKTA.  
 
Nämnden beslutade på möte 4, 10.10.2017, §§ 24-25, följande:  

”Nämnden för ärendet vidare till kommunstyrelsen för att få klarlagt på vilka 
grunder lönetillägg kan beviljas”. 

 
Från AKTA-boken § 16 Språktillägg: 

Till en tjänsteinnehavare eller arbetstagare kan betalas ett språktillägg som hör till den ordinarie lönen om 
uppgifterna förutsätter att den anställde utöver sitt modersmål behärskar det andra inhemska språket, 

samiska eller teckenspråk och språkkraven inte har beaktats i den uppgiftsrelaterade lönen. 
 

Tillämpningsanvisning 
Den språkkunskap som hör till kompetenskraven för tjänsten eller arbetet kan beaktas i den 

uppgiftsrelaterade lönen och övriga språkkunskaper kan beaktas i det individuella 
tillägget. I så fall betalas inget separat språktillägg. Den behöriga myndigheten i kommunen eller 

kommunalförbundet avgör i vilka uppgifter språktillägget ska betalas och hur språkkunskaperna ska påvisas. 
 

Ingen av kommunens tjänstebeskrivningar (arbetsuppgifter) förutsätter att man 
behärskar något annat språk än svenska, dvs. ej finska, samiska eller teckenspråk. 
Således har denna kunskap ej beaktats i grundlönen eller i form av lönetillägg 
eftersom det inte finns saklig grund för att godkänna ett språktillägg enligt gällande 
kollektivavtal. 
 
Om kommunen anser att ett språktillägg skall inrättas så förutsätter det i princip en 
ändring av aktuell tjänstebeskrivning för att sedan t.ex. beviljas genom ett 
individuellt tillägg om t.ex. 3 % av grundlön. Alternativet är att inrätta ett lokalt 
tillägg, vilket ej förordas. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att ej inrätta något språktillägg med motiveringen att 
arbetsuppgifterna i kommunen ej förutsätter annat språkkunnande än svenska. 
 
Detta innebär då i praktiken att anhållan till omsorgsnämnden avslås. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 125 REMISS, LAGFÖRSLAG OM DATASKYDD 

Kommunstyrelsen §125/22.11.2017 
Bilaga 5 
  
För en kort genomläsning hänvisas till sid 48 i bilagan, förslagets verkningar. 
 
Kommunstyrelsen kan konstatera att lagförslaget med största sannolikhet kommer 
att öka kommunens kostnader (allmän administration) dock svårt att i nuläget säga 
hur mycket det kommer öka årligen, men en gissning kring 10 000 € är inte 
överdriven. 
 
När kommunernas kostnader ökas genom utökade uppgifter så skall i princip 
kommunerna kompenseras för detta. 
 
Kommundirektörens förslag 
Vårdö kommun har inga synpunkter på lagförslaget som sådant, men förväntar sig att bli 
kompenserade med utökade landskapsandelar från och med när lagförslagen träder i 
kraft.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 126 FÖRFRÅGAN FRÅN NÅHD OCH FINSTRÖM GÄLLANDE EVENTUELL 

GEMENSAM BARNOMSORGSLEDARE 

Kommunstyrelsen §126/22.11.2017 
Bilaga 6 
  
Ärendet initierades genom att NÅHDs förbundsstyrelse skickade ut en förfrågan till 
alla de fem norråländska kommunerna. I samband med att Finströms 
kommunstyrelse behandlade ärendet så konstaterade även de som organisation 
kan tillhandahålla en gemensam barnomsorgsledare. 
 
Med hänvisning till pågående kommunsammanslagningsdiskussion så torde ärendet 
bli föremål för avgörande, vare sig Vårdö kommun vill det eller ej, inom en relativt 
snar framtid. Då vi klarar oss med nuvarande personalstyrka, både inom 
centralförvaltningen och på daghemmet så bör kommunstyrelsen avvakta från att 
acceptera en förfrågan om gemensam barnomsorgsledare i nuläget. 
 
Å andra sidan så kan man resonera på motsatt sätt, nämligen att det för den relativt 
låga kostnaden kan vara rationellt att gå med i samarbetet under en 2-3 år och att 
en grundlig utvärdering görs efter perioden är slut, under förutsättning att andra 
kommuner fattar likalydande beslut. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen tackar ja till förfrågan om en gemensam barnomsorgsledare under 
förutsättning att andra kommuner fattar likalydande beslut.  
 
Kommunstyrelsen kan tänka sig att köpa tjänsten från antingen NÅHD eller Finströms 
kommun. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 127 FÖRFRÅGAN FRÅN KUMLINGE KOMMUN OM GEMENSAMT 

SKOLDISTRIKT 

Kommunstyrelsen §127/22.11.2017 
Bilaga 7 
  
Kumlinge kommun har skickat en förfrågan till de övriga skärgårdskommunerna om 
att bilda ett gemensamt skoldistrikt i skärgården. 
 
I landskapsregeringens senaste kommunmeddelande så hör Vårdö till den 
norråländska kommunen och ej till skärgårdskommunen. Om detta verkställs enligt 
landskapsregeringens planer så blir frågan om ett gemensamt skoldistrikt passé 
både för Vårdö- och övriga skärgårdens del. 
 
I nuläget så ingår Vårdö i Norra Ålands Högstadiedistrikt (NÅHD) och att ingå i ett 
skärgårdsdistrikt skulle i sådana fall innebära ett utträde ur NÅHD. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen tackar nej till Kumlinges förfrågan då landskapsregeringens senaste 
kommunmeddelande gör frågan svårbesvarad för Vårdös del.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 128 BOKFÖRINGSTJÄNSTEN 

Kommunstyrelsen §128/22.11.2017 
 
Bokföringstjänsten är för närvarande inrättad på 60 % och tjänsteinnehavaren 
kommer att pensioneras under januari 2018. 
 
Därmed så har det uppstått ett behov av att rekrytera en ny person till tjänsten, 
alternativt att köpa in densamma. 
 
För närvarande så köps löneräkningstjänster från Sunds kommun, motsvarande 50 
% av heltid, nästan all övrig central administration sköts på plats på 
kommunkansliet. 
 
Kommundirektören har tagit vissa kontakter i ärendet, gällande potentiella säljare 
av bokföringstjänster, vilket redovisas mer i detalj på mötet. 
 
Då ärendet är relativt brådskande så finns två möjliga handlingssätt: 
1. Nyrekrytering till tjänsten. 
2. Kommunfullmäktige drar in tjänsten och bokföringstjänster köps istället in. 
 
Ett tredje alternativ skulle kunna vara att plocka hem nuvarande köptjänster för att 
inrätta en mer intressant tjänst som torde kunna bli någonstans kring 90 % av 
heltid. Detta tredje alternativ kan även initieras i framtiden och är således ej helt 
lämpligt att göra i detta brådskande skede. 
 
Ärendet kompliceras dels av att det är relativt brådskande men även av 
diskussionen om kommunsammanslagningar på Åland. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen för fram till kommunfullmäktige att tjänsten ej kommer att besättas 
fortsättningsvis och såldes skall dras in. 
 
Under tiden som ärendet vandrar vidare så ges kommundirektören i uppdrag att begära 
in offerter på bokföringstjänster och anlita det alternativ som är förmånligast för 
kommunen ur ekonomiskt- såväl som kvalitetsperspektiv.  
 
Beslut:  
Kommundirektören ges i uppdrag att begära in offerter på bokföringstjänster, 
kommunstyrelsen behandlar anbuden på nästkommande sammanträde.  
Tjänsten som bokförare lämnas vakant tillsvidare. 
--------------------------- 
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§ 129 TILLSÄTTANDE AV RÖSTNINGSNÄMND 

Kommunstyrelsen §129/22.11.2017 
 
Med anledning av den kommande rådgivande kommunala folkomröstningen som 
kommer hållas samtidigt som presidentvalet, nämligen 28.1.2018, så behöver 
kommunfullmäktige tillsätta en röstningsnämnd av praktiska skäl. 
 
Röstningsnämnden skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. Bland de 
ordinarie ledamöterna utses en ordförande och vice ordförande. 
 
I röstningsnämnden bör inte väljas en person som är ordinarie ledamot av antingen 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, ej heller centralnämnden. 
Röstningsnämnden skall endast hantera den rådgivande kommunala 
folkomröstningen och sedan upphöra. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att en röstningsnämnd bestående av 
nedanstående ledamöter och ersättare väljs för att förrätta den rådgivande kommunala 
folkomröstningen enligt tidigare beslut av kommunfullmäktige. 

 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

  

Organ: Röstningsnämnd

Medlemmar 5+3

Mandatperiod 2018 (folkomröstningen)

Ordinarie Ersättare

Ordförande Paul-Mårten Sjölund 1. Inga-Britt Christenbrunn

Viceordförande Lillian Abrahamsson 2. Calle Koivisto

Mats Mattsson 3. Carola Salmi

Riitta Johansson

Pontus Grunér
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§ 130 BTN, ÄSKANDE OM TILLÄGGSANSLAG 

Byggnadstekniska nämnden §77  /20.11.2017, ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG FÖR 
FASTIGHETSUNDERHÅLL 

 

Medlen för fastighetsunderhåll som det budgeterats för under fastighetsskötsel var 
för små 2017. Detta på grund av att det finns renoveringsarbeten främst i Strömsgårdens  
äldreboende som har behövt utföras på grund av fuktproblem samt gällande Vårdö 
skola då det blev dyrare material för golvbytet på grund av specialmattor för skolmiljöer. 
Även en del renovering av lägenheter i Strömsgården har utförts då tillfälle getts 
och behov funnits. 
 

                                     Kommunteknikerns  förslag 
                                     Byggnadstekniska nämnden äskar om tilläggsmedel för fastighetsunderhåll 
                                     om 15.000 euro från kommunstyrelsen för att täcka upp kostnaderna och slutföra  
                                     projekten 2017. 
 
                                    Beslut:  
                                    Enligt förslag. Anhållan om tilläggsanslag sänds till kommunstyrelsen. 

----- 
 
Kommunstyrelsen §130/22.11.2017 

 
Per 21.11.2017 så skall förbrukningsgraden av tilldelade medel vara 91,66 % om 
tilldelade medel förbrukas jämnt över ett år. För aktuellt konto, 5351 
FASTIGHETSSKÖTSEL, är förbrukningsgraden per 21.11.2017, 91,33 %. Man håller sig 
således inom stipulerade medel. 
 
Underhållsåtgärderna som gjorts under året på Vårdö skola har bokförts som en 
investering och belastar således ej kontot FASTIGHETSSKÖTSEL. 
 
Åtgärderna som gjorts på Strömsgården har till stor del varit oförutsett till följd av 
ett läckande rör. 
 
Kommundirektören går med på att konto 5351 kan komma att överskridas, men 
inte med verksamhetsspecifika 10 000 €. Då man i allmänhet skall vara återhållsam 
med tilläggsanslag så är förslaget att anslaget avslås med ovanstående motivering. 
 
Kommundirektörens förslag 
Tilläggsanslaget avslås. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
BESVÄRSFÖRBUD 
Vad förbudet grundar 
sig på 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning, utlåtande eller verkställighet, kan 
enligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras 
över beslutet. 
 
Paragrafer 115-121, 125, 128-130  

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt 
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer 114, 122-124, 126-127 

Enligt § 5 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan 
nämnda beslut. 
 
Paragrafer och grund för besvärsförbudet: - 

 

 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
Myndighet till vilken 
rättelseyrkande kan 
framställas, samt tid för 
yrkande av rättelse 

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt 
rättelseyrkande. Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser 
eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av 
kommunmedlemmar. 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas: 
 
Kommunstyrelsen i Vårdö 
Vårdöbyväg 11 
22550 Vårdö 
 
Paragrafer: 114, 122-124, 126-127 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha 
fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat 
påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den dag protokollet lagts fram 
offentligt. I vartdera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen i 
besvärstiden. 

Rättelseyrkandets innehåll  
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall 
undertecknas av den som framställer det. 
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KOMMUNALBESVÄR 
Besvärsmyndighet och 
besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i beslut med 
anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som 
framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av 
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av en 
som är part eller kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär 
på den grunden att 
1. beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3. beslutet annars strider mot lag. 
 
Besvärsmyndighet är 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
22101 Mariehamn 
 
Paragrafer: - 
 
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte 
något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den dag 
protokollet lagts fram offentligt. 

 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 

Besvärsmyndighet och 
besvärstid 

Besvärsmyndighet är 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
22101 Mariehamn 
 
Paragrafer: - 
 
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 
BESVÄRSSKRIFT 

Besvärsskrift 
I besvärsskriften skall anges 

- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- motiveringar till att beslutet bör ändras 
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om endast den som 
författat besvärsskriften undertecknar den, skall också yrke, boningsort och postadress anges. 
 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den 
dag från vilken besvärstiden skall räknas. 
 

Inlämnande av besvärshandlingarna 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten för besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även 
sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så 
god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 
 

 


